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 عنوان مقاله

  ای در بین زنان خشونت دیده و عادیهای ناکارآمد و راهبردهای مقابلهمقایسه طرحواره
 2،نادر برومند1فهیمه برومندنویسنده:

 مرکزکاهش طالق اداره بهزیستی اردبیل ارشد روانشناس -1

f.boroomand2019@gmail.com 

 ارشناس علوم تربیتی ودبیرآموزش وپرورشک-2

 چكیده  

. انجام گرفتای در بین زنان خشونت ديده و عادی های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابلهمقايسه طرحواره هدف اين پژوهش با

نمونه گیری در  روشكه به  بودند نفری زنان خشونت ديده و بهنجار 30در دو گروه نفر 60آماری اين پژوهش شامل نمونه روش: 

از مردم عادی شهرستان اردبیل از افراد مراجعه كننده به اورژانس اجتماعی بهزيستی شهرستان اردبیل و زنان بهنجار   دسترس

ها از آوری دادهاين پژوهش با توجه به شیوه جمع روش تحقیق در انتخاب شدند. كه سابقه هیچ نوع خشونت را گزارش نكردند

های های طرحوارهآزمون پرسشنامهبرای جمع آوری داده ها از  باشد.ای میمقايسه -جه به اهداف از نوع علینوع توصیفی و با تو

های میانگین و انحراف جهت تجزيه و تحلیل اطالعات از روش .استفاده شدای ناسازگار اولیه يانگ و پرسشنامه راهبردهای مقابله

و  يدگی)بر  یهناسازگار اول یدر طرحواره ها نتايج نشان داد كه ها:يافته .شداستفاده و آزمون تحلیل واريانس چند متغیری  معیار 

زنان ( گروه یاز حد و بازدار یشب یو گوش به زنگ  یدمنجهت  يگرمختل ، د یها يتو عملكرد مختل ،  محدود یطرد ، خودگردان

ای ضعیف های مقابلهزنان خشونت ديده از سبک و همچنین كسب كردند. یشترینمرات ب زنان بهنجارنسبت به  خشونت ديده

 یین جهت تب یمناسب ینظر یمبنا اولیهناسازگار یطرحواره هابنابراين گیری: نتیجه كنند.نسبت به زنان بهنجار استفاده می

 دارند. یجهت مالحظات روانشناس یمتنوع  یعمل يعاتو تلو يندآ یبشمار مزنان خشونت ديده  ایراهبردهای مقابلهو  خشونت

 

 ای.راهبردهای مقابله، های ناسازگار اولیه طرحواره ، زنان خشونت ديده و بهنجاركلمات كلیدی : 
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 مقدمه

عات آن قابل بررسی شود به طوری كه از ابعاد مختلف، موضوخانواده در حوزه مطالعه و تحقیق ، يک واقعیت چندبعدی شناخته می

شناسان قرار گرفته است اعمال خشونت های خانوادگی كه امروزه مورد توجه محققان، جامعه شناسان و روانهستند. يكی از پديده

(. خشونت علیه زنان و دختران هنوز از موضوعات پنهان و ناديده گرفته شده در سطح جهانی است 1387در خانواده است)ستوده 

ها معموالً گزارش نمی شوند كه ممكن است به دلیل ترس از فرد (. اين خشونت 2000؛ يونیسف، 2011كاران، )كوماری و هم

باشد و اين موضوع برآورد واقعی از تعداد آزارگر يا مورد قضاوت گرفتن توسط جامعه يا عكس العمل نامناسب نیروهای انتظامی می

 چنین حوادثی را دشوار می سازد. 

ونت علیه زنان بخصوص خشونت خانگی به طور مكرر در كشورهای مختلف گزارش شده اند. در اغلب موارد شیوع باالی خش

درصد و نگران كننده است و به عنوان يک عامل تهديد كننده سالمت بشمار می رود  70تا  60شیوع خشونت خانگی بیش از 

 (.2011؛ گارسیا مورنو و واتس، 2012)زاكارياس و همكاران، 

درصد زنان در كل دنیا تجربه خشونت فیزيكی و جنسی را از طرف  35كشور دنیا  80طالعات جمع آوری شده از بیش از طبق ا

درصد آنان توسط همسر فعلی يا سابق خود  38رسند اند. از تمامی زنانی كه به قتل میشريک زندگی خود يا فردی غیر از او داشته

توان آسیب پذير بودن زنان در برابر خشونت های خانگی را ناديده (. از اينرو نمی2013كشته می شوند )سازمان بهداشت جهانی، 

گرفت. زمانی كه مردان آزارگر در خانه هستند زنان مجبور به ترک خانه و اجتماعشان می شوند تا از خشونت آنان فرار كنند. زنان 

درصد قربانیان خشونت های  73، 2005. طبق گزارشات سال شوندمورد تجاوز قرار می گیرند و نیز قربانی قتل های خانگی می

  (.2011درصد قربانیان همسر آزاری، زنان بوده اند )همبروک،  84خانوادگی و 

بررسی  يک در زنان علیه خشونت خانگی شیوع میزان كه كرد اعالم 1387 سال در پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 (.1388درصد بوده است )به نقل از كالنی،  65د حدو  ايران، در شده انجام سراسری

ای وابسته به از موضوعاتی كه می توان آنرا در مورد زنان خشونت ديده مورد بررسی قرار داد،  دو مفهوم راهبردهای مقابله

با استرس های  سالمت جسم و روان و طرحواره های ناكارآمد اولیه است چه بسا خشونت بتواند تاثیرات مخربی در مقابله افراد

 زندگی بر جا گذاشته و همچنین طرحواره های ناكارآمد اولیه آنها را فعال كند. بنابراين بررسی اين موضوعات می تواند مفید باشد.

باشدو فرض بر اين است كه طرحواره ها در نتیجه ارتباط متقابل بین عواملی های ناكاراآمد میاولین متغیر در اين تحقیق طرحواره

 گیرند.لوژيک و محیط دوران كودكی شكل میبیو

آيند به زندگی بزرگسالی راه می يابد طرحواره های ناكارآمد يعنی موضوعات ثابت و دراز مدتی كه در دوران كودكی به وجود می

تقد است كه  ( مع1999و تا حد زيادی ناكارآمدند، اين طرحواره ها الگوهايی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می شوند ) يانگ 

شوند و حتی گاهی اوقات بیش از آنكه كودک زبان را های شناختی محسوب میترين مولفهطرحواره های ناكارآمد اولیه قديمی

ی  هوشیاری گیرند ) طرحواره های پیش  كالمی( و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطالعات  در زير آستانهبیاموزد شكل می

گیرند و حالتی خود آيند ای به راحتی و بدون  اينكه نیازمند توجه از سوی بیمار باشد صورت میزش طرحوارهكنند پردااعمال می

های ناكارآمد ( بعضی از افراد به خاطر تجارب كودكی منفی طرحواره 1999(. مطابق نظر يانگ )1388دارد )صاحبی،  حمیدپور

گذارد. شان تأثیر میهای زندگیاحساس  رفتار آنها در روابط بعدی و ساير جنبههای تفكر، كنند كه بر شیوه ای را ايجاد میاولیه 
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های زندگی يک يا چند ی آگاهی قرار دارند و زمانی كه محرک هايی كه در سنین اولیه رشد يافته اند اغلب خارج از حوزهطرحواره 

كنند. ها به صورت اتوماتیک پردازش میبا اين طرحواره شوند و اطالعات شخصی را مطابق طرحواره را تحريک كند آن وقت فعال می

آيند كه اين نیازها ها به دلیل ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران كودكی، به وجود میيانگ معتقد است كه طرحواره 

سالم، خود انگیختگی و های عبارتند از دلبستگی ايمن به ديگران، خودگردانی، كفايت و هويت، آزادی در بیان نیازها و هیجان

 (.1386داری )يانگ و همكاران، ترجمه حمیدپور و اندوز،بینانه و خويشتن های واقعتفريح، محدوديت

های مختل، ی بريدگی و طرد، خودگردانی و عملكرد مختل، محدوديتها مطابق با نیاز تحولی كودكی به پنج حوزهطرحواره 

 (.  1386ی حمیدپور و اندوز،اند )يانگ و همكاران، ترجمهو بازداری تقسیم شده مندی، گوش به زنگی بیش از حدديگر جهت

ای مناسب در برابر های مواجهه ای است زيرا كه اتخاذ شیوهباشد راهبردهای مقابلهديگر متغیری كه در اين تحقیق مدنظر می

ر نتیجه به سازگاری هر چه بیشتر فرد منجر شود. مقابله، با تواند از تاثیر منفی آن بر بهداشت روانی فرد بكاهد و دفشار روانی، می

زا و دشوار های استرس هايش در موقعیتی خواستهيک سری از راهبردهای شناختی و رفتاری اشاره دارد كه توسط فرد برای اداره

 (. 2004رود)فولكمن و سسكووتیز،به كار می

های های شناختی و رفتاری برای غلبه بر خواستهت است از مجموعه كوشش( معتقدند كه مقابله، عبار1984الزاروس و فولكمن)

مقابله مسئله  -1بر و فراتر از منابع موجود است. آنها به دو دسته كلی تقسیم می شوند: درونی و بیرونی كه به نظر فرد انرژی

ستقیم فكری و رفتاری كه به منظور تغییر و  مقابله هیجان مدار. مقابله متمركز بر مسئله، عبارت است از عملكردهای م -2مدار

اصالح شرايط تهديد كننده محیطی انجام می شود و مقابله متمركز بر هیجان، كلیه فعالیت ها و افكاری را در بر می گیرد كه فرد 

ز راهبرهای مقابله ای (. استفاده ا1991، 1به منظور كنترل و بهبود احساسات نامطلوب ناشی از شرايط فشارزا به كار می گیرد )پاری

مناسب مورد توجه رويكردهای مختلف نیز می باشد، به عنوان مثال؛ رويكرد تغییرات رفتاری و تكاملی بر حل مشكل تاكید دارد، 

رويكرد فرهنگی، اجتماعی، زيست محیطی كنار آمدن و شیوه مقابله با استرس را به عنوان عامل سازگاری در برابر محیط فیزيكی 

ها با ديگر منابع، برای افزايش يا كاهش كنند، رويكرد يكپارچگی، كنار آمدن با استرس را به عنوان يک جنبه از توانايیمطرح می

های مقابله به عنوان عاملی كه در ارتباط  (. بنابراين شیوه1997؛ به نقل از فرايدنبرگ، 1985، 2بیند )موس و بیلینگزسازگاری می

 (.1998، 3)بال های روانپزشكی مداخله می كنند، مورد توجه بوده استبین فشار روانی و اختالل

-زا و چه مدتگیرند چه بالفاصله بعد از رويدادهای استرسبه طور كلی، افرادی كه فعاالنه راهبردهای مساله مدارانه را به كار می

 (.1985س،دهند)بلینگز و مومیها پس از آن ، سطوح كمتری از افسردگی و اضطراب را نشان 

برند و بیشتر انتظار موفقیت دارند)هان به طور كلی افرادی كه اعتماد به نفس بااليی دارند، بیشتر سبک حل مساله را به كار می

1993 .) 
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 تفاوتبه  شدهسعی  اولیه ناكارآمد طرحواره های تفاوتبه  شدهدر اين تحقیق سعی  ،شدهموارد گفته با توجه به 

باتوجه به موارد گفته شده در اين تحقیق سعی شده به تفاوت طرحواره های ناكارامد اولیه و اولیه دناكارآم طرحواره های

ديده و عادی پرداخته ودراين مورد به راهكارهای عملی وموثر برپیشگیری از خشونت   ای در بین زنان خشونتراهبردهای مقابله

 های عملی و موثر بر پیشگیری از خشونت علیه زنان دست يابیم.پرداخته و در اين مورد به راهكار  علیه زنان دست يابیم.

 تحقیقروش  

های ای است. طرحوارهها از نوع توصیفی و با توجه به اهداف از نوع علی مقايسهآوری دادهاين پژوهش با توجه به شیوه جمع  

و عادی مورد مقايسه قرار گرفته است. جامعه آماری ای بعنوان متغیرهای وابسته در زنان خشونت ديده ناكارآمد و راهبردهای مقابله

اورژانس اجتماعی بهزيستی شهرستان اردبیل خواهند بود كه آمار مركزاين پژوهش شامل كلیه زنان خشونت ديده مراجعه كننده به 

تان اردبیل كه افراد سالم از مردم عادی شهرسنفر می باشد. 1548آنان براساس گزارش اداره بهزيستی شهر اردبیل درسال، 

گیری اين پژوهش به صورت در دسترس خواهد بود. بدين انتخاب شدند. روش نمونه  سابقه هیچ نوع خشونت را گزارش نكردند

نفر )زنان خشونت  30بهزيستی شهرستان اردبیل تعداد  صورت كه از زنان خشونت ديده مراجعه كننده به اورژانس اجتماعی

نفر از افراد عادی به روش دردسترس و تقريبًا همسان با  30ن برای مقايسه با اين افراد، تعداد نفر( انتخاب شد. همچنی 30ديده

 گروه زنان خشونت ديده از نظر سن، تحصیالت، وضعیت تأهل و ... انتخاب خواهد شد.

 ابزارهای پژوهش:

 YSQ) پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه يانگ)-الف .

زارش دهی برای سنجش طرحواره هاستت.در ايتن پرسشتنامه آزمتودنی بتر استاس توصتیف هرجملته اين پرسشنامه ابزار خودگ

نمره گذاری می شوند.سواالت پرسشنامه ها بوستیله طرحتواره 6تا1،خودش را در يک مقیاس لیكرت شش درجه ای می سنجدكه از

طرحتواره 16ستوال و205ارد.فترم بلنتد آن ها دسته بندی می شوند.اين پرسشنامه هم بصورت فرم بلند وهتم فترم كوتتاه وجتود د

 از پتس كته حرفی دو كهطرحواره ناسازگار اولیه را می سنجد15جمله كوتاه دارد و75( YSQ)می سنجد،فرم كوتاها ناسازگار اولیه ر

 توسط انگي طرحواره از بررسی وجود اين با اند طرحواره كدام به مرتبط سواالت اين كه دهد می نشان محقق به آيد می جمله چند

 آلفتايی ضتريب اولیته ناستازگار هتر طرحتواره انجام شد نتايج اين مطالعه نشان داد كته بترای (1995)  تلچ و يانگ جونز، اسمیت،

 بتالینی غیر جمعیت در آزمايی باز ضريب و به دست آمد )برای طرحواره های نقص وشرم(96/0تا،)طرحواره خودتحول نیافته(38/0

 عابدی و فاتحی ذوالفقاری، بازآزمون وثبات درونی بااليی نشان دادند.–ده مقیاس های اولیه پايانی آزمون بود خر0/ 82ات0 /50 بین

 طريتق از پرسشنامه درونی همسانی ضريب آنها پژوهش در نفر اجرا كردند.70فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ را روی  (1387)

خودگردانی  91/0:بريدگی وطرد وبرای پنج حوزه به اين شرح به دست آمد94/0كرونباخ برای كل پرسشنامه  آلفای ضريب محاسبه

 .78/0گوش به زنگی بیش از حد وبازداری  67/0ديگر جهت مندی 73/0محدوديت های مختل 90/0وعملكرد مختل

 

 پرسشنامه شیوه های مقابله  -ب
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نظور اندازه گیری شیوه های مقابله با استرس ( به م1981( در سال )CRI)1پرسشنامه  مقابله با استرس توسط بیلینگ و موس

آيتم(  7آيتم(، اجتنابی )6آيتم(، رفتاری ) 6آيتم دارد و سه راهبرد مقابله ای شناختی ) 19طراحی و تدوين شده است. اين مقیاس 

هر آزمونی به اين  را می سنجند. همچنین اين مقیاس دو راهبرد مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار را اندازه گیری می كند.

« پاسخ می دهد. دامنه نمره 3« و همیشه »2«، اغلب اوقات »1«، گاهی اوقات »0مقیاس با انتخاب يكی از گزينه ها ) هیچوقت »

( ضريب پايايی بازآزمايی كل پرسشنامه 1372متغیر خواهد بود. در پژوهش پور شهباز ) 57آزمودنی در اين پرسشنامه بین صفر و 

73/0r= 77/0ابله رفتاری، مقr = 83/0، مقابله شناختیr =  60/0و مقابله اجتنابیr =  بدست آمده است.. آيتم های مربوط به ،

 هر يک از مولفه های اين پرسشنامه به شرح زير می باشند:

 -2های ، مقابله رفتاری: آيتم 16و  13-10-7-4-1،  مقابله شناختی:  19و 18-15-12-9-6-3مقابله اجتنابی: آيتم های 

-2-1، همچنین سواالت اين پرسشنامه دو مولفه كلی تر را شامل می شود كه عبارتند از: مقابله مسئله مدار: 17و  5-8-11-14

برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واريانس و،19و18-15-12-9-6-4-3جان مدار: ، مقابله هی17و5-7-8-10-11-13-14-16

ها ازتحلیل واريانس چنداا متغیری)و( و برای آزمون فرضیهاستفاده گرديد.SPSS20توسط نرم افزارMANOVA چند متغیری

 ها ازتحلیل واريانس چند متغیری)استفاده گرديد.برای آزمون فرضیه توسط نرم افزار ااااا

 هایافته

درصد 33در زنان بهنجار ( بود. كه از بین آنها19-39)3/24و در زنان خشونت ديده 3/25ها در زنان بهنجار میانگین سنی آزمودنی

درصد آنها متأهل بودمد.و از لحاظ تحصیالت نیز 8/73درصد آنها مجرد و 7/26ديده نیزدرصد متأهل و در زنان خشونت64مجرد و 

ديده بیشتر دارای تحصیالت سیكل درصد(درای تحصیالت ديپلم و در زنان خشونت6/46در زنان بهنجار بیشترين آنها) 

 درصد(.40بودند)

 های ناسازگار اولیه در دو گروه زنان خشونت دیده وزنان بهنجار: میانگین و انحراف استاندارد متغیر طرحواره1جدول

حوزه های پنجگانه 

طرحواره های 

 ناسازگاراولیه

 انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه گروه

 زنان خشونت دیده طرح واره بریدگی و طرد

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

 

45/66  

00/35  

72/50  

02/3  

00/3  

10/16  

طرح واره خودگردانی و 

 عملكرد مختل

 زنان خشونت دیده

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

12/67  

80/39  

46/53  

85/2  

52/7  

86/14  

طرح واره محدودیت 

 های مختل

 زنان خشونت دیده

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

25/68  

92/34  

58/51  

05/4  

92/4  

35/17  

 
1 . Biling & moos 
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ت طرح واره دیگر جه

 مندی

 زنان خشونت دیده

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

45/66  

87/39  

16/53  

66/2  

60/7  

52/14  

طرح واره گوش بزنگی و 

 بازداری

 زنان خشونت دیده

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

12/66  

65/34  

38/50  

17/3  

30/3  

16/16  

( گروه زنان خشونت ديتده در طترح واره بريتدگی و شود میانگین)و انحراف استانداردمشاهده می 1همانطور كه در جدول شماره    

(، طرح 05/4)25/68(، طرح واره محدوديت های مختل 85/2)12/67(، طرح واره خودگردانی و عملكرد مختل 02/3)45/66طرد 

 ( می باشتد. همچنتین میتانگین)و انحتراف17/3)12/66( و طرح واره گوش بزنگی و بازداری 66/2)45/66واره ديگر جهت مندی 

(، 52/7)80/39(، طرح واره ختودگردانی و عملكترد مختتل 00/3)00/35استاندارد( گروه زنان بهنجار در طرح واره بريدگی و طرد 

( و طرح واره گتوش بزنگتی و بتازداری 60/7)87/39(، طرح واره ديگر جهت مندی 92/4)92/34طرح واره محدوديت های مختل 

 ( می باشد.30/3)65/34

ای در دو گروه زنان خشونت دیده وزنان بهنجارانحراف استاندارد متغیر راهبردهای مقابلهمیانگین و  -2جدول  

 انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه گروه راهبردهای مقابله ای

 زنان خشونت دیده شناختی

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

 

93/13  

25/17  

72/14  

43/1  

78/3  

56/2  

 زنان خشونت دیده رفتاری

بهنجارزنان   

 کل

30 
30 
60 

61/14  

69/16  

66/15  

24/2  

57/3  

86/3  

 زنان خشونت دیده اجتنابی

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

57/17  

15/15  

58/21  

63/2  

57/4  

35/5  

 زنان خشونت دیده مسئله مدار

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

18/25  

99/29  

16/33  

64/2  

49/1  

52/4  

 زنان خشونت دیده هیجان مدار

 زنان بهنجار

 کل

30 
30 
60 

51/17  

47/13  

38/15  

17/3  

86/5  

13/6  

    

ای شتناختی و انحراف استاندارد گروه زنان خشونت ديده درراهبرد مقابلته شود میانگینمشاهده می 2همانطور كه در جدول شماره 

ای مستئله متدار (، راهبرد مقابلته63/2)57/17(، راهبرد مقابله ای اجتنابی24/2)61/14(، راهبرد مقابله ای رفتاری 43/1)93/13

( می باشد. همچنین میانگین)و انحراف استاندارد( گروه زنان بهنجتار 17/3)51/17( و راهبرد مقابله ای هیجان مدار 64/2)18/25
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(، 57/4)15/15(، راهبرد مقابلته ای اجتنتابی 57/3)69/16(، راهبرد مقابله ای رفتاری 78/3)25/17ای شناختی در راهبرد مقابله

 ( می باشد.86/5)47/13( و راهبرد مقابله ای هیجان مدار 49/1)99/29ای مسئله مدار راهبرد مقابله

ها مورد استفاده قرار گرفت فرض همگنی واريانسها از طريق تحلیل واريانس ابتدا آزمون لون برای پیشدر ادامه برای تحلیل فرضیه

ها در متغیرهای فوق در گروه های مورد مطالعه تايیتد شتد. ايتن آزمتون همگنی واريانس پیش فرض بدست آمده از براساس نتايج. 

برای هیچ كدام از متغیرها معنی دار نبود، و در نتیجه استفاده از آزمون های پارامتريک بالمانع است. همچنین نتايج آزمتون بتاكس 

 64/76و=56/1Fو=P 21/0هتا محقتق شتده استت)گتروهنشان داد كه همگنی ماتريس كوواريتانس متغیرهتای متورد مطالعته در 

BOX=.) 

ای در زنان خشونت دیده وزنان نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله -3جدول شماره

 بهنجار

 

 

یل واريانس چند متغیری را مشاهده می شود سطوح معناداری همه آزمون ها قابلیت استفاده از تحل 3همانطور كه در جدول شماره 

مجاز می شمارد. نتايج نشان می دهد كه بین افراد سوء مصرف كننده مواد و افراد بهنجار از نظر متغیرها تفاوت معنادار وجتود دارد. 

% 98 دار استت و میتزان ايتن تفتاوتدهد كه تفاوت بین دو گروه با توجه به متغییرهای وابسته در مجموع معنیمجذور اتا نشان می

 درصد می باشد.

ای در زنان خشونت دیده نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بین میانگین نمرات طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله –4جدول

 وبهنجار

 SS df MS F P متغیر وابسته 

05/19872 طرح واره بريدگی و طرد   2 025/9936  26/2  000/0  

عملكرد مختلطرح واره خودگردانی و    11/14933  2 55/7466  05/7  000/0  

11/22211 طرح واره محدوديت های مختل   2 55/11105  04/1  000/0  

61/14124 طرح واره ديگر جهت مندی   2 31/7062  95/6  000/0  

51/19813 طرح واره گوش بزنگی و بازداری گروه  2 76/9906  93/1  000/0  

71/553 شناختی    2 86/276  68/67  000/0  

59/217 رفتاری    2 80/108  41/24  000/0  

80/294 اجتنابی   2 4/147  13/21  000/0  

37/1161 مسئله مدار   2 69/580  405/53  000/0  

08/816 هیجان مدار   2 04/408  8/176  000/0  

 مجذوراتا                   df  Pخطا     dfفرضیه        Fمقدار            نام آزمون             

 98/0           001/0         00/44       00/7        42/5          98/0اثر پیالیی                   

 98/0           001/0         00/44      00/7        42/5          019/0المبدا ویلكز                

 98/0            001/0        00/44       00/7       42/5           8/51اثر هتلینگ                   

 98/0           001/0        00/44       00/7       42/5          8/51بزرگترین ریشه خطا        
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90/709 طرح واره بريدگی و طرد   57 46/12    

77/2526 طرح واره خودگردانی و عملكرد مختل   57 33/44    

27/1586 طرح واره محدوديت های مختل   57 83/27    

27/2534 طرح واره ديگر جهت مندی   57 46/44    

27/819 طرح واره گوش بزنگی و بازداری خطا  57 41/14    

27/817 شناختی   57 33/14    

50/2251 رفتاری   57 5/39    

17/3033 اجتنابی   57 22/53    

38/2352 مسئله مدار   57 19/41     

13/1324 هیجان مدار   57 23/23    

 

(، طرح واره خودگردانی و عملكرد  =26/2Fنشان می دهد بین میانگین نمرات طرح واره بريدگی و طرد )4نتايج جدول همانطور كه

(، طرح واره گوش   =95/6F(، طرح واره ديگر جهت مندی ) =04/1F(، طرح واره محدوديت های مختل) =05/7Fمختل)

 ای اجتنابی راهبرد مقابله( و  =24F/ 41ای رفتاری)(، راهبرد مقابله =68/67F(، راهبرد مقابله ای شناختی ) =93/1F)بزنگی

(13/21F=  و )ای مسئله مدارراهبرد مقابله (405/53F=  و )ای هیجان مدارراهبرد مقابله (8/176F=  گروه های زنان خشونت  )

 (. 0P/ 001دارد) ديده و بهنجار تفاوت معناداری وجود

 گیریبحث و نتیجه

 ای در بین زنان خشونت ديده و بهنجار بود.های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابلههدف پژوهش حاضر مقايسه طرحواره

 باشند.اورژانس بهزيستی شهرستان اردبیل میمركز جامعه آماری پژوهش شامل زنان خشونت ديده مراجعه كننده به 

-های ناسازگار اولیه زنان خشونت ديده نسبت به زنان بهنجار نمرات زيادی را كسب كردهكه در استفاده از طرحواره نتايج نشان داد

های ها در راستای يافتهتأئید شد. كه اين يافته ديده و بهنجاربین زنان خشونت مبنی بر تفاوتهاهای مربوط به طرحوارهاند و فرضیه

( كلوم و 1386(، خسروی و همكاران)1380(، سام خانیان يزدان دوست و فريد اصغرنژاد )1387احمديان گرجی و همكاران )

مبنی بر ( 2013و همكاران ) 1(،   سويگت2012دالركو ) ،(2010(، موريس)2006(، ، اسكی مديت و جونیز )2004همكاران)

يی از عواطف نظیر خشم شديد، اضطراب، غم يا شود افراد معموالً سطوح باالكه طرحواره ناسازگار برانگیخته میاينكه هنگامی

 محیط با افراد تعامل شیوه بر و داده را شكل خودپنداره هسته هاوارهطرح (1384يانگ) باور به كنند.احساس گناه را تجربه می

 پذيرآسیب رهروزم مشكالت به نسبت افرادرا توانندمی گوناگون هایطرحواره رو اين از و گذارندمی تأثیر خود پیرامون

 (.2003،يانگ و همكاران1384كنند)سیموس،

مدار در بین ای شناختی، رفتاری و مسئلههای مقابلهای نیز نتايج بدست آمده نشان داد كه سبکدر استفاده از راهبردهای مقابله

ديده نسبت به زنان زنان خشونتمدار و اجتنابی ای هیجانزنان بهنجار بیشتر از زنان خشونت ديده است و در راهبردهای مقابله

(، وونگ و 1388(، ربیعی و همكاران)1387های مجید محمودعلیلو)ها با يافتهيافته ناند كه ايبهنجار نمرات بیشتری كسب كرده

 
1 .Soygut 
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ای ی مقابله( است كه مبنی بر اينكه زنان دچار خشونت ديده كمتر از شیوه2010(، میجر)2006(، هاس كینگ)2001همكاران)

 های اجتماعی گردد.تواند منجر به بروز خشونت وانواع آسیببكنند. كه اين خود میاستفاده می ، شناختی و رفتاری له مدارمسئ

افزون بر اين در كل مطرح است كه استفاده از راهبردهای غیرانطباقی، توانايی كنارآمدن با شرايط و موقعیت های استرس زا را  

نین شرايطی زنان خشونت ديده  به دلیل قرار گرفتن در موقعیت نامناسب فكری و عدم توانايی دشوار می سازد، بنابراين در چ

تمركز بر مسئله، بر شیوه های هیجان مدار و اجتنابی، كه در آن افراد تمايل دارند به جای مقابله با مشكالت از كنار آن رد شوند، 

وه های نامناسب سازگاری و حل مسئله، و در نهايت منجر به وقوع تكیه می كنند و با ايجاد دور معیوب، باعث گرايش به شی

خشونت می شود. بالعكس زنان بهنجار كه بیشتر از شیوه های مسئله مدار در برخورد با شرايط استرس زا استفاده می كنند، عالوه 

تالش برای حل آن به طور منطقی  بر برخورداری از سالمت جسمانی و روانی، با مشكالت به صورت مستقیم روبرو می شوند و در

برمی آيند. اتخاذ اين شیوه ی مقابله باعث انسجام فكری و روانی فرد می شود و در نهايت موجب سازگاری مناسب اجتماعی می 

ط (. البته بايد اين نكته را از ذهن دور نداشت كه مجموع عوامل شخصیتی نیز با شیوه های مقابله ای در ارتبا1387شود )حمزه، 

رنجورخويی با استفاده از شیوه های مقابله ای نامناسب از جمله شیوه ی هیجان مدار رابطه اند و عوامل شخصیتی نظیر روان

  (.1996مستقیم دارند )زدنر و اندلر، 

یر استفاده از پرسشنامه ی خود گزارشی كه می تواند تحت تاث هايی بود از جمله اينكهاما اين پژوهش نیز دارای محوديت

ذهنیت و عدم صداقت فرد قرار بگیرد و موجب سوگیری و نتايج غیر واقعی شود. و نیز محدود بودن جامعه پژوهشی به شهر اردبیل 

سازد.و استفاده از نمونه گیری در دسترس يكی از محدديت های پژوهش ، تعمیم يافته ها را به شهرهای ديگر با مشكل مواجه می

 سازد.با مشكل مواجه میها را است كه تعمیم يافته

با توجه به يافته های پژوهشی  -1های بعدی راهگشا باشد:توان به پیشنهادهايی پرداخت تا در پژوهشواما در اين راستا نیز می

ها و جمع بندی نتايج گوناگون در مورد مولفه های تاثیرگذار بر خشونت ضرورت  يک پژوهش فراتحلیل را برای روشن سازی يافته

-پیشنهاد می-3انجام پژوهش ها با جامعه آماری و نمونه گسترده مورد نیاز می باشد. -2طلبد. های متعدد را میله از پژوهشحاص

شود كه پژوهش های مداخله ای نیز در پیشنهاد می-4شود عوامل فرهنگی و قومی تأثیر گذار در خشونت مورد مطالعه قرار گیرند. 

 زنان خشونت ديده صورت بگیرد .

 تواند موثر و راه گشا باشد:، پیشنهادهای كاربردی نیز میدر كنار اين پیشنهادهای پژوهشی اوام

اين پژوهش اگر چه يک طرح مداخله ای نیست اما چهارچوب نظری و پايه ای عملی برای طرح های مداخله ای است با تكیه بر اين 

ای مناسب و اصالح طرح واره های مخرب اين دن استفاده از راهبرد مقابلهيافته ها میتوان محتوای برنامه های آموزشی برای باال بر

ها كه شود با بررسی طرحوارههای ناسازگار اولیه پیشنهاد میهای پژوهش در طرحوارهبراساس يافته  زنان طرح ريزی و اجرا كرد.

خشونت جلوگیری كرد. براساس نتايج با توجه به  توان از بروزبینی كننده خوبی برای پیشگیری از خشونت باشد میتواند پیشمی

درمانی زنان كنند براساس اين يافته الزم است كه در روانای نامناسب بیشتر استفاده میاينكه زنان خشونت ديده از راهبرد مقابله

ه ای برنامه های آموزشی شود در سطح كشوری و منطقای تأكید گردد. پیشنهاد میخشونت ديده روی اصالح اين راهبردهای مقابله

ها و حوادث استرس آور زندگی به افراد ای مناسب در برابر ناماليمتدرنحوه سازگاری مناسب و استفاده مناسب از راهبردهای مقابله

 آموخته شود .

 تشكر و قدر دانی: 
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مارا ياری انی كه در امر اين پژوهش و از كلیه كساورژانس بهزيستی شهرستان اردبیل دانم از زحمات پرسنل لذا بر خود واجب می

 نمودند نهايت تشكر و قدردانی را داشته باشم.

 

 

 

 نابع:م 

،  رفاه اجتماعی. اثربخشی مداخالت آموزش سالمت برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان (.1390. ) يلدا ،اختیاری  ؛بتول  ،احدی  •

11 (40:)  237-257 . 

 سالی، چاپ اول.  نشر تهران: خورده،  كتک زنان  خانگی، (. خشونت 1380شهال. ) اعزازی، •

.  ضعیت هوش هیجانی در زنان قربانی خشونت خانگی با گروه شاهد مقايسه و(. 1388. )مینا ،هاديان؛ مريم ،جلیلوند؛ محمدعلی ،مام هادیا •

 . 20-14((: 53)مسلسل    1) 15 ،مجله علمی پزشكی قانونی

ی طرحواره های ناسازگار اولیه يانگ فرم كوتاه، پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه  (. هنجاريابی پرسشنامه1385آهی، قاسم. )  •

 تهران. 

رابطه خشونت خانگی با عوارض   (.1386. )سیدحمیدرضا ،طباطبايی؛ صديقه، دهباشی؛ فرخنده ، شريف؛ طاهره ،كشاورز؛ راضیه ،باقرزاده •

های زايمان كرده بستری در بخش بعد از زايمان بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه   حاملگی، نوع زايمان و وزن زمان تولد در خانم

 . 59-51  (:4) 13 ،افق دانش  .علوم پزشكی شیراز

گزارش  (. 1389بدی، شیوا؛ حكیم شوشتری، میترا؛ كريمی، عیسی. )رسولیان، مريم؛ حبیب، سپیده؛ نجومی، مرضیه؛ عابوالهری، جعفر؛  •

 مركز تحقیقات بهداشت روان.   –نهايی طرح پیشگیری از همسرآزاری در نظام بهداشتی كشور. انستیتو روانپزشكی تهران  

رشد، رشته توانبخشی و رفاه  نامه كارشناسی اهای دارای پدر معتاد. پايان (. بررسی پديده خشونت در خانواده 1381جواديان، رضا .) •

 اجتماعی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.  

نشريه   .خشونت خانگی در میان زنان قبل و حین بارداری (.1389، حمید. )مجد علوی؛ جمال ،شمس؛ ماهرخ ،دولتیان؛ كژال ، سامیح •

 . 59-51  (:63)23 ،پرستاری ايران

عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه كننده به  (.1388. )جعفر  ،خسروشاهی بهادری؛ سحر ،ساعدی؛ زينب ،خانجانی •

   .84-67(:6) 2 ،زن و مطالعات خانواده   .ی قانونی تبريز )تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی(پزشك

ی   ی  بین نوع فرآيند طرحواره ای و نگرش به ازدواج، فصلنامه ، بررسی رابطه 1386خسروی، زهره؛ سیف، سوسن؛  عالی، شعر بانو،  •

 ول، شماره چهارم. ی  اپژوهشی در سالمت روانشناسی، دوره 

استان كشور،   28(. بررسی خشونت خانگی علیه زنان در 1383قاضی طباطبايی، محمود، محسنی تبريزی، علیرضا، مرجائی، هادی. ) •

   مجلد، دفتر امور اجتماعی وزارت كشور، مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوری.  32گزارش تحقیق در  
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